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Kľúčové informácie pre investorov
Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto Podfonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto 
informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto 

Podfondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie o investovaní.
 

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR
Podfond FONDOV SICAV AMUNDI

ISIN kód: (A) LU1882445569
Tento PKIPCP vymenoval Amundi Luxembourg SA, subjekt Amundi Group, za svoju správcovskú spoločnosť.

 
Ciele a investičná politika

Snažiť sa zvýšiť hodnotu vašej investície počas odporúčanej doby držania.
Podfond investuje najmä do akcií  spoločností so sídlom alebo výkonom väčšiny obchodnej činnosti  v Čínskej ľudovej republike, a tých, ktoré sú 
kótované na tamojších burzách alebo v Hongkongu. 
Podfond môže príležitostne investovať do čínskych akcií triedy A prostredníctvom systému Stock Connect a môže mať k takýmto akciám priamy 
prístup, a to s expozíciou maximálne v rozsahu 20 % aktív. 
Podfond  používa  deriváty  na  zníženie  rôznych  rizík,  na  účely  efektívnej  správy  portfólia  a  ako  spôsob  dosiahnutia  expozície  (dlhodobej  alebo  
krátkodobej) rôznym aktívam, trhom alebo iným investičným príležitostiam (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na akcie). 
Benchmark: Podfond je aktívne spravovaný a jeho snahou je prekonať výkonnosť indexu MSCI China 10/40. Podfond má expozíciu prevažne voči 
emitentom benchmarku, jeho spravovanie je však ponechané na voľné uváženie a bude investovať do emitentov, ktorí nie sú súčasťou benchmarku. 
Podfond sleduje expozíciu voči rizikám vo vzťahu k benchmarku a predpokladá sa, že odchýlka od benchmarku bude obmedzená. Portfólio podfondu 
je v porovnaní s benchmarkom relatívne koncentrované a snahou investičného správcu je dosiahnuť vyššie výnosy prostredníctvom aktívneho výberu 
akcií  alebo  sektorov  a  váženia.  Okolnosti  na  trhu  môžu  obmedziť  rozsah,  do  akého  sa  bude  výkonnosť  portfólia  odchyľovať  od  výkonnosti  
referenčného benchmarku.
Proces spravovania: Investičný správca využíva celkové údaje týkajúce sa trhu a základnú analýzu jednotlivých emitentov s cieľom identifikovať akcie
s vynikajúcimi dlhodobými vyhliadkami.
Akumulačná trieda automaticky udržuje a reinvestuje všetky súvisiace príjmy v rámci podfondu, a tým akumuluje hodnotu ceny akumulačných akcií.
Minimálna odporúčaná lehota držania je 5 rokov.
Akcie podfondu môžu byť predávané alebo odkúpené (a/alebo prevedené) v akýkoľvek obchodný deň (ak v prospekte nie je  uvedené inak)  za 
príslušnú transakčnú cenu (čistá hodnota aktív) v súlade so stanovami spoločnosti. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prospekte PKIPCP.

Profil rizík a výnosnosti
Nižšie riziko, Vyššie riziko,

Obvykle nižší výnos Obvykle vyšší výnos

1 2 3 4 5 6 7

Úroveň rizika tohto podfondu odzrkadľuje najmä trhové riziko vyplývajúce z 
investícií do čínskych kmeňových akcií.

Historické údaje nemusia byť spoľahlivou indikáciou do budúcnosti.  
Uvedená riziková kategória nie je zaručená a môže sa v čase meniť.  
Ani najnižšia kategória neznamená „bez rizika“.  
Vaša počiatočná investícia nemá nárok na záruku alebo ochranu.
Významné  riziká  vecne  relevantné  pre  Podfond,  ktoré  nie  sú  dostatočne  
zachytené ukazovateľom: 

Úverové  riziko:  predstavuje  riziká  spojené  s  náhlym zhoršením kvality  
emitenta alebo jeho insolvenciou.

Riziko  likvidity:  v  prípade  nízkeho  objemu  obchodov  na  
finančných trhoch môže akýkoľvek nákup alebo predaj na týchto 
trhoch viesť k významným trhovým zmenám/výkyvom, ktoré môžu
ovplyvniť ocenenie vášho portfólia.  
Riziko protistrany: predstavuje riziko zlyhania účastníka trhu plniť 
si svoje zmluvné záväzky voči vášmu portfóliu.
Prevádzkové riziko: ide o riziko omeškania alebo chyby rôznych 
poskytovateľov služieb zapojených do správy a oceňovania vášho
portfólia.
Riziko rozvíjajúcich  sa trhov:  S niektorými  štátmi,  v  ktorých sa 
investuje, sa v porovnaní s investíciami v rozvinutejších štátoch 
môže spájať vyššie politické, právne a ekonomické riziko a riziko 
likvidity.

Výskyt  niektorého z  týchto  rizík  môže mať  vplyv  na čistú  hodnotu  
aktív vášho portfólia.
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Poplatky
Poplatky, ktoré platíte, sa používajú na uhrádzanie nákladov za správu Podfondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Týmito poplatkami sa 
znižuje potenciálny rast vašej investície. 

Jednorazové poplatky zrazené predtým alebo potom, ako investujete
Maximálny vstupný poplatok 4,5 % (pozri aktuálny cenník)
Výstupný poplatok Žiadny
Konverzný poplatok 1,00 %
Toto je maximálny poplatok, ktorý sa môže odpočítať z vašej investície predtým, ako vám 
bude vyplatený výnos z investície.
Poplatky odpočítané z Podfondu v priebehu roka
Priebežné poplatky 2,15%
Poplatky odpočítané z Podfondu za určitých konkrétnych podmienok
Výkonnostný poplatok 20,00 % ročne z návratnosti, ktorú podfond dosiahne 

nad rámec indexu MSCI China 10/40.
Nebola odvedená žiadna provízia za posledný účtovný
rok Podfondu.

Vstupné  a  konverzné  poplatky  sú  uvedené  ako  
maximálne  sumy.  V  niektorých  prípadoch  môžete  
zaplatiť menej; môžete sa poradiť so svojím finančným 
sprostredkovateľom alebo osobným bankárom. 
Suma priebežných poplatkov vychádza z výdavkov za
aktuálny  rok.  Táto  suma sa  môže  každoročne  meniť.  
Nepatria tu: 

Výkonnostný poplatok
Transakčné náklady portfólia,  okrem prípadu,  keď 
vstupný alebo výstupný poplatok platí  Podfond pri  
nákupe  alebo  predaji  podielov  v  inom  podniku  
kolektívneho investovania (resp. podielovom fonde).

Zobrazené priebežné poplatky sú predbežné. Pre každé
účtovné  obdobie  bude  výročná  správa  podfondu  
obsahovať presnú hodnotu.

Viac informácií o poplatkoch nájdete v odseku o poplatkoch v prospekte PKIPCP, ktorý je k dispozícii na adrese: www.amundi.com / www.amundi.sk.
 
Minulá výkonnosť
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AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR Referenčná hodnota

A B

A: Podfond bol vytvorený s cieľom absorbovať podfond AMUNDI FUNDS II EUROLAND EQUITY. Výkonnosť je založená na výkonnosti 
absorbovaného podfondu, ktorý uplatňuje rovnakú investičnú politiku spravovanú rovnakým tímom investičnej správy a prijal štruktúru poplatkov
s celkovými priebežnými poplatkami, ktoré sú o viac než 5 % vyššie než poplatky v podfonde.
B: Výnosnosť podfondu od dátumu jeho uvedenia:

Graf  má  obmedzenú  vypovedaciu  hodnotu  a  minulá  
výkonnosť  nie  je  zárukou  ani  indikátorom  budúcej  
výkonnosti.
Ročné  výkonnosti  zobrazené  v  tomto  grafe  sú  
vypočítané  bez  akýchkoľvek  vstupných,  resp.  
výstupných poplatkov prijatých Podfondom.
Podfond bol založený 14. júna 2019. Trieda akcií bola 
založená 14. júna 2019.
Referenčná mena je euro.

Praktické informácie
Názov depozitára: CACEIS Bank, pobočka v Luxembursku.
Ďalšie informácie o PKIPCP (prospekt, pravidelné správy) je možné získať  zdarma v angličtine na adrese: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, 
L-2520 Luxembourg.
Podrobné informácie o aktuálnej politike odmeňovania vrátane, okrem iného, popisu spôsobu výpočtu odmeny a výhod, totožnosti osôb zodpovedných 
za  udelenie  odmeny  a  výhod,  sú  k  dispozícii  na  nasledujúcej  internetovej  stránke  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi  a  na  požiadanie  bude  bezplatne  poskytnutá  kópia  v  
papierovej forme.
Ďalšie praktické informácie (napr. posledná hodnota čistých aktív) možno získať na internetovej stránke www.amundi.sk / www.amundi.com.
PKIPCP obsahuje veľké množstvo iných podfondov a ďalších tried, ktoré sú uvedené v prospekte. Prevod na akcie iného podfondu PKIPCP možno 
vykonať podľa podmienok prospektu.
Každý Podfond zodpovedá určitej časti aktív a pasív PKIPCP. V dôsledku toho sú aktíva každého Podfondu výhradne k dispozícii na uspokojenie práv 
investorov vo vzťahu k tomuto Podfondu a práva veriteľov, ktorých pohľadávky vznikli v súvislosti s vytvorením, prevádzkou alebo likvidáciou tohto 
Podfondu.
Tento dokument popisuje Podfond PKIPCP. Prospekty a pravidelné správy sú pripravované za celý PKIPCP, ktorý je uvedený na začiatku tohto 
dokumentu.
Luxemburské daňové právne predpisy platné pre PKIPCP môžu mať vplyv na daňovú situáciu fyzickej osoby. 
Amundi Luxembourg SA môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je zavádzajúci,
nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami prospektu o PKIPCP. 

*********************

Tento PKIPCP je zaregistrovaný v Luxembursku a dohliadaný prostredníctvom Commission de Surveillance du Secteur  Financier,  Luxembursko 
(www.cssf.lu). 
Amundi  Luxembourg  SA  je  zaregistrovaný  v  Luxembursku  a  dohliadaný  prostredníctvom  Commission  de  Surveillance  du  Secteur  Financier,  
Luxembursko.
Tieto klúcové informácie pre investorov sú presné k 31. január 2020.
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Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Fond maximalizovaných výnosov, o. p. f. | Kľúčové informácie pre investorov boli zverejnené 9. 7. 2020 
 

nižšie riziko vyššie riziko 

typicky nižšie výnosy typicky vyššie výnosy 

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto 
podielovom fonde. Nejde o  marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné 
podľa zákona  a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s 
investovaním do tohto podielového fondu. Mali by ste tieto informácie prečítať, aby 
ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do podielového fondu investovať. 

 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Fond 
maximalizovaných výnosov, o. p. f. (ďalej len „Fond“) je štandardný otvorený 
podielový fond spravovaný spoločnosťou Asset Management Slovenskej 
sporiteľne, správ. spol., a. s. (ďalej len „Spoločnosť“) 

 

Ciele a investičná politika  
• Fond investuje peňažné prostriedky do akcií obchodných spoločností na 

základe analýzy ich ekonomických parametrov a  obchodných modelov 
s cieľom vybrať akcie s najvyšším potenciálom a dosiahnuť tým dodatočný 
výnos Fondu. 

• Dlhodobý cieľový podiel akcií vo Fonde predstavuje 100 %. 
 

Vaše podielové listy si môžete nechať vyplatiť na požiadanie za ich aktuálnu cenu, 
ktorú Spoločnosť vypočítava ku každému pracovnému dňu. 
 
Výnosy z majetku vo Fonde sa denne zahŕňajú do aktuálnej ceny už vydaných 
podielových listov. 
 
Spoločnosť investuje majetok Fondu na základe vlastného uváženia a pri 
uskutočňovaní jednotlivých investícií nesleduje žiadny benchmark (t. j. ukazovateľ 
reprezentujúci trh, na ktorom sa investuje). 
 
Odporúčanie: Tento Fond je vhodný pre investorov, ktorí neplánujú použiť svoje 
prostriedky v lehote kratšej ako 5 rokov. 

Profil rizík a výnosnosti 

Ukazovateľ rizík a výnosov (SRRI) 

 

 

, 

 
Historické údaje, ktoré sme použili na výpočet ukazovateľa, nemusia byť 
spoľahlivým indikátorom budúceho profilu rizík Fondu. Nie je zaručené, že sa 
časom hodnota ukazovateľa SRRI nezmení. Ani najnižšia hodnota ukazovateľa 
neznamená bezrizikovú investíciu. Fond sa do danej kategórie zaraďuje vzhľadom 
na rizikovo - výnosový profil aktív, do ktorých sa investuje majetok v rámci 
investičnej stratégie Fondu. 
 
Ďalšie dôležité riziká, ktoré ukazovateľ nezobrazuje: 

• Riziko likvidity znamená riziko, že sa pozícia v majetku  v podielovom Fonde 
nebude môcť predať alebo uzatvoriť za dostatočne krátky čas a bez 
dodatočných strát. Toto riziko je vo Fonde nízke. 

• Riziko protistrany znamená riziko straty pre podielový Fond vyplývajúce zo 
skutočnosti, že by si protistrana v rámci uzavretého obchodu nesplnila svoje 
záväzky pred konečným vyrovnaním peňažných tokov v rámci obchodu. Toto 
riziko je štandardne vo Fonde  nízke. 

• Menové riziko Fondu je aktívne riadené. 
 
Súčasťou stratégie Fondu je použitie derivátov ako sú futures a opcie, ktoré sa 
používajú najmä na aktívne riadenie  akciovej zložky v podielovom Fonde. 
 
Všetky riziká, ktoré môžu ovplyvňovať majetok vo  Fonde sú uvedené predajnom 
prospekte Fondu. 
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Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Fond maximalizovaných výnosov, o. p. f. | Kľúčové informácie pre investorov boli zverejnené 9. 7. 2020 
 

Poplatky 
Poplatky, ktoré platíte, slúžia na úhradu nákladov na správu Fondu, vrátane 
nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciálny výnos vašej 
investície. Výška poplatkov sa môže v budúcnosti na základe rozhodnutia 
Spoločnosti meniť. 

 

Minulá  výkonnosť 

 

 

Praktické informácie 

Depozitárom Fondu je Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 

37 Bratislava. 

Aktuálny štatút, predajný prospekt, ročná a polročná správa o hospodárení Fondu 

sú v slovenskom jazyku zverejňované v Slovenskej republike vo verejne 

prístupných priestoroch pobočiek depozitára, v sídle Spoločnosti a depozitára, a na 

webovom sídle Spoločnosti (www.erste-am.sk).  

Na majetok Fondu, ako aj na výnosy vyplatené podielnikom sa vzťahujú 
ustanovenia platného zákona  o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
a ustanovenia platných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Bližšie informácie 
o zdaňovaní podielových listov nájdete v článku I., bod 3 predajného 
prospektu Fondu. 
 
Zásady odmeňovania, spôsob výpočtu odmien a pôžitkov, identifikácie osôb 
zodpovedných za udeľovanie odmien a pôžitkov, sú dostupné na www.erste-
am.sk. Na požiadanie Spoločnosť bezplatne poskytne ich kópiu v listinnej podobe. 
 
Spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., 
môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku 
obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo 
nekonzistentný s príslušnými časťami predajného prospektu Fondu. 
 
Fond je povolený v Slovenskej republike a jeho správa podlieha dohľadu Národnej 
banky Slovenska. Spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 
spol., a.s., je povolená v Slovenskej republike a podlieha dohľadu Národnej banky 
Slovenska. 
 
Tieto kľúčové informácie sú aktualizované k 9. 7. 2020. 
 
 
 
  ––––––––––––––––––––––    ––––––––––––––––––– 
  Günther Mandl      Ing. Pavol Vejmelka 
  predseda predstavenstva     člen predstavenstva 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

FMV 6,5% -10,3% 11,2% 24,0% 9,5% -4,8% 9,1% 17,5% -13,5%31,30%

-35,0%

-25,0%

-15,0%

-5,0%

5,0%

15,0%

25,0%

35,0%

Jednorazové poplatky zrazené pred alebo po investovaní 

Vstupný poplatok 2,00 % 
Výstupný poplatok 1,80 % 

Uvedené poplatky sú maximálne prípustné hodnoty poplatkov. V niektorých 
prípadoch môžete zaplatiť menej (viac informácii získate u distribútora). Viac 
informácií o poplatkoch nájdete v článku I. a VII. predajného prospektu 
Fondu. 

Priebežné poplatky počas roka 

Priebežný poplatok 1,68 % 

Suma priebežných poplatkov vychádza z výdavkov za predchádzajúci rok, t. j. za 
rok 2019. Výška poplatkov sa môže z roka na rok odlišovať. Nie sú však zahrnuté 
transakčné náklady.  
 
Poplatky strhávané z Fondu počas roka za určitých konkrétnych podmienok 

Výkonnostný poplatok žiadny 
 

 

Výkonnosť Fondu zahŕňa správcovské a depozitárske poplatky, nezahŕňa vstupné 
poplatky. Fond bol vytvorený v roku 2007. Výkonnosť Fondu sa počíta v EUR. 
Uvedená minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcej výkonnosti Fondu. 

http://www.erste-am.sk/
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nižšie riziko vyššie riziko 

typicky nižšie výnosy typicky vyššie výnosy 

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto 
podielovom fonde. Nejde o  marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné 
podľa zákona  a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s 
investovaním do tohto podielového fondu. Mali by ste tieto informácie prečítať, aby 
ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do podielového fondu investovať. 
 

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., 
Eurový dlhopisový fond o.p.f. (ďalej len „Fond“) je štandardný otvorený 
podielový fond spravovaný spoločnosťou Asset Management Slovenskej 
sporiteľne, správ. spol., a. s. (ďalej len „Spoločnosť“) 

Ciele a investičná politika  
• Fond investuje peňažné prostriedky do dlhových cenných papierov 

a  nástrojov peňažného trhu vydaných štátmi, ako aj finančnými inštitúciami 
a obchodnými spoločnosťami so sídlom v Európe, do vkladov v bankách. 

 

Vaše podielové listy si môžete nechať vyplatiť na požiadanie za ich aktuálnu cenu, 
ktorú Spoločnosť vypočítava ku každému pracovnému dňu. 
 
Výnosy z majetku vo Fonde sa denne zahŕňajú do aktuálnej ceny už vydaných 
podielových listov. 
 

Spoločnosť investuje majetok Fondu na základe vlastného uváženia a pri 

uskutočňovaní jednotlivých investícií nesleduje žiadny benchmark (t. j. ukazovateľ 
reprezentujúci trh, na ktorom sa investuje). 

 

Odporúčanie: Tento Fond je vhodný pre investorov, ktorí neplánujú použiť svoje 
prostriedky v lehote kratšej ako 3 roky. 

 

 

Profil rizík a výnosnosti 

Ukazovateľ rizík a výnosov (SRRI) 

 

 

 

 

 

Historické údaje, ktoré sme použili na výpočet ukazovateľa, nemusia byť 
spoľahlivým indikátorom budúceho profilu rizík Fondu. Nie je zaručené, že sa 
časom hodnota ukazovateľa SRRI nezmení. Ani najnižšia hodnota ukazovateľa 
neznamená bezrizikovú investíciu. Fond sa do danej kategórie zaraďuje vzhľadom 
na rizikovo - výnosový profil aktív, do ktorých sa investuje majetok v rámci 

investičnej stratégie Fondu. 

Ďalšie dôležité riziká, ktoré ukazovateľ nezobrazuje: 
• Riziko likvidity znamená riziko, že sa pozícia v majetku  v podielovom Fonde 

nebude môcť predať alebo uzatvoriť za dostatočne krátky čas a bez 
dodatočných strát. Toto riziko je vo Fonde nízke. 

• Riziko protistrany znamená riziko straty pre podielový Fond vyplývajúce zo 
skutočnosti, že by si protistrana v rámci uzavretého obchodu nesplnila svoje 
záväzky pred konečným vyrovnaním peňažných tokov v rámci obchodu. Toto 
riziko je štandardne vo Fonde  nízke 

• Menové riziko voči euru je  zabezpečené minimálne na úrovni 80 %. Pri 
zabezpečení menového rizika sa používajú finančné deriváty. 

 
Všetky riziká, ktoré môžu ovplyvňovať majetok vo  Fonde sú uvedené predajnom 

prospekte Fondu. 
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Kľúčové informácie pre investorov  

 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový dlhopisový fond, o.p.f. | Kľúčové informácie pre investorov boli zverejnené  07.02.2020 

 

Poplatky 

Poplatky, ktoré platíte, slúžia na úhradu nákladov na správu Fondu, vrátane 

nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciálny výnos vašej 

investície. Výška poplatkov sa môže v budúcnosti na základe rozhodnutia 

Spoločnosti meniť. 

Priebežné poplatky počas roka 

Priebežný poplatok 0,83% 

Suma priebežných poplatkov vychádza z výdavkov za predchádzajúci rok, t.j. za 
rok 2019. Výška poplatkov sa môže z roka na rok odlišovať. Nie sú však zahrnuté 
transakčné náklady.  

Poplatky strhávané z Fondu počas roka za určitých konkrétnych podmienok 

Výkonnostný poplatok žiadny 

 

Minulá  výkonnosť 

 

Praktické informácie 

Depozitárom Fondu je Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 
37 Bratislava. 

Aktuálny štatút, predajný prospekt, ročná a polročná správa o hospodárení Fondu 

sú v slovenskom jazyku zverejňované v Slovenskej republike vo verejne 

prístupných priestoroch pobočiek depozitára, v sídle Spoločnosti a depozitára, a na 

webovom sídle Spoločnosti (www.erste-am.sk).  

Na majetok Fondu, ako aj na výnosy vyplatené podielnikom sa vzťahujú 
ustanovenia platného zákona  o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
a ustanovenia platných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Bližšie informácie 
o zdaňovaní podielových listov nájdete v článku I., bod 3 predajného 
prospektu Fondu. 
 
Zásady odmeňovania, spôsob výpočtu odmien a pôžitkov, identifikácie osôb 
zodpovedných za udeľovanie odmien a pôžitkov, sú dostupné na www.erste-
am.sk. Na požiadanie Spoločnosť bezplatne poskytne ich kópiu v listinnej podobe. 
  
Spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., 
môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku 
obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo 
nekonzistentný s príslušnými časťami predajného prospektu Fondu. 
 
Fond je povolený v Slovenskej republike a jeho správa podlieha dohľadu Národnej 
banky Slovenska. Spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 
spol., a.s., je povolená v Slovenskej republike a podlieha dohľadu Národnej banky 
Slovenska. 
 
Tieto kľúčové informácie sú aktualizované k 07.02.2020. 
 

 

 

 

Mgr. Dušan Svitek   RNDr. Roman Vlček 

predseda predstavenstva  člen predstavenstva 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EDF -0,3% -0,9% 9,1% 1,0% 3,3% 1,7% 2,0% 0,6% -0,1% 2,42%

-10,0%

-6,0%

-2,0%

2,0%

6,0%

10,0%

Jednorazové poplatky zrazené pred alebo po investovaní 

Vstupný poplatok 1,00% 
Výstupný poplatok 1,80% 

Uvedené poplatky sú maximálne prípustné hodnoty poplatkov. V niektorých 
prípadoch môžete zaplatiť menej (viac informácii získate u distribútora). Viac 
informácií o poplatkoch nájdete v článku I. a VII. predajného prospektu. 
 

Výkonnosť Fondu zahŕňa správcovské a depozitárske poplatky, nezahŕňa vstupné 
poplatky. Fond bol vytvorený v roku 2001. Výkonnosť Fondu sa počíta v EUR. 
Uvedená minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcej výkonnosti Fondu. 

http://www.erste-am.sk/


 

 

Pomer rizika a výnosov 

 

Ciele a investičná politika 

 

Kľúčové informácie pre investorov 

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejedná sa o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné 
podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, 
aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu investovať. 

Fidelity Funds - Pacific Fund 

podfond Fidelity Funds 

A-USD (ISIN: LU0049112450) 

Tento fond spravuje spoločnosť FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 

 

n Cieľom fondu je zaistiť dlhodobý rast kapitálu, očakávaná výška 
príjmov je nízka. 

n Fond bude investovať najmenej 70 % do akcií spoločností z oblasti Ázie 
a Tichomoria, okrem iného z Japonska, Austrálie, Číny, Hongkongu, 
Indie, Indonézie, Kórey, Malajzie, Nového Zélandu, Filipín, Singapuru, 
Taiwanu a Thajska. 

n Fond môže investovať do krajín, ktoré sa považujú za rozvíjajúce sa 
trhy. 

n Fond má voľnosť investovať mimo hlavných geografických oblastí, 
sektorov trhu, priemyselných odvetví alebo tried aktív, na ktoré sa 
zameriava. 

n Fond môže investovať až 10 % priamo do čínskych akcií triedy A a B (so 
súhrnnou expozíciou vrátane priamych a nepriamych investícií, ktoré sú 
nižšie ako 30 %). 

n Fond môže investovať do aktív priamo alebo dosiahnuť expozíciu 
nepriamo prostredníctvom iných vhodných prostriedkov vrátane 
derivátov. Fond môže využívať deriváty s cieľom znížiť riziko alebo 
náklady, prípadne navýšiť kapitál alebo príjmy, vrátane na investičné 
účely, v súlade s rizikovým profilom fondu. 

n Fond sa aktívne spravuje a odkazuje sa na MSCI AC Pacific (Net) 
(„referenčná hodnota‘‘). Investičný manažér má veľa možností ovplyvniť 
zloženie portfólia fondu. Môže prijať expozície, ktoré nie sú zahrnuté 
v referenčnej hodnote a majú od nej odlišnú váhu. Preto neexistujú 
žiadne obmedzenia týkajúce sa rozsahu, v akom sa výkon fondu môže 
odchyľovať od výkonu referenčnej hodnoty. Investičný manažér môže 
stanoviť interné usmernenia, ktoré zasa môžu odkazovať na odchýlky 
od referenčnej hodnoty. 

n Príjem zarobený fondom je znovu investovaný do ďalších podielových 
listov alebo na žiadosť vyplatený podielnikovi. 

n Podielové listy je možné väčšinou nakupovať a predávať každý 
pracovný deň fondu. 

 

Nižšie riziko Vyššie riziko 

 

Obvykle nižšie výnosy Obvykle vyššie výnosy 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 n Údaje z minulosti nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom pre 
budúcnosť. 

n Nie je možné zaručiť, že zobrazená kategória rizík sa časom nezmení. 
n Najnižšia kategória neznamená „bezrizikovú‘‘ investíciu. 
n Pomer rizika a výnosov je klasifikovaný na základe historickej fluktuácie 

Čistých hodnôt aktív triedy akcií. V rámci tejto klasifikácie znamená 
kategória 1 ----- 2 nízku úroveň historickej fluktuácie, 3 ----- 5 strednú úroveň a 
6 ----- 7 vysokú úroveň. 

n Hodnota vašej investície môže klesnúť, ale aj vzrásť a môžete nakoniec 
získať menej, než ste pôvodne investovali. 

n Fond môže investovať do nástrojov vydaných v iných menách, než je 
mena fondu. Na hodnote investície sa môžu negatívne odraziť zmeny 
menových kurzov. 

n Môže byť použité krytie kurzového rizika, ktorého cieľom je znížiť vplyv 
takýchto zmien. Účinky však nemusia byť vylúčené až do očakávanej 
miery. 

n Využívanie derivátov môže viesť k „pákovému efektu‘‘, ktorým sa rozumie 
úroveň expozície, pri ktorej by fond mohol byť vystavený potenciálu 
vyšších ziskov alebo strát než za iných okolností. 

n Likvidita je vyjadrením toho, ako ľahko možno investíciu premeniť na 
peniaze. Za určitých podmienok na trhu môže byť zložitejšie niektoré 
aktíva predať. 

n Rozvíjajúce sa trhy môžu byť menej stabilné a predaj alebo 
obchodovanie s cennými papiermi môže byť zložitejšie. Môže v nich byť 
menší dozor, regulácia a horšie definované postupy ako v rozvinutejších 
krajinách. Rozvíjajúce sa trhy môžu citlivo reagovať na politickú 
nestabilitu, čo môže viesť k vyššej volatilite a neistote a vystaviť fond 
riziku strát. 

 



Kľúčové informácie pre investorov Fidelity Funds - Pacific Fund 

Poplatky za tento fond (ISIN: LU0049112450) 

Poplatky, ktoré platí investor, sa používajú na uhrádzanie nákladov za prevádzkovanie fondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky 
znižujú potenciálny rast investície. 

 

 

Praktické informácie 

 n Depozitárom je Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 

n Dalšie informácie nájdete v prospekte a v casti najnovšie Správy a úctovné uzávierky, ktorémôžete kedykolvek bezplatne získat v anglictine a dalších 
hlavných jazykoch od spolocnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., distribútorov alebo online. 

n Podrobnosti zhrnutia Politiky odmeňovania sú k dispozícii prostredníctvom stránky https://www.fil.com. Papierový výtlačok môžete získať v angličtine 
zdarma od spoločnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 

n Cisté hodnoty aktív na akciu sú k dispozícii v sídle Fidelity Funds ('PKIPCP'). Okrem toho sú zverejnené online spolocne s dalšími informáciami na adrese 
www.fidelityinternational.com. 

n Danové predpisy v Luxembursku môžu mat vplyv na individuálnu danovú situáciu investora. Dalšie podrobnosti vám vysvetlí danový poradca. 

n FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. nesie zodpovednost len v prípade, že údaje v tomto dokumente sú zavádzajúce, nepresné alebo 
nezodpovedajú príslušným castiam prospektu PKIPCP. 

n Tento dokument popisuje podfond a triedy akcií PKIPCP. Prospekt, Správy a úctovné uzávierky sa pripravujú za celý PKIPCP.  

n Majetok a záväzky každého podfondu sú zo zákona oddelené, a majetok tohto podfondu teda nie je možné použit na úhradu záväzkov iných 
podfondov. 

n Tento PKIPCP má viac tried akcií. Podrobnosti nájdete v prospekte. 

n Máte právo vymenit svoju investíciu do tejto triedy akcií za rovnakú alebo prípadne inú triedu akcií tohto alebo iného podfondu. Vniektorých prípadoch 
môže byt vyžadovaný plný vstupný poplatok. Podrobné pravidlá výmeny nájdete v prospekte. 

 

Minulá výnosnosť nie je sprievodcom 
budúcou výnosnosťou. 
 
Do výpočtu minulej výnosnosti, pokiaľl je 
k dispozícii, sú zahrnuté priebežné 
poplatky, s výnimkou prípadných 
vstupných/výstupných poplatkov. 
Fond bol spustený dňa 10/01/1994. Táto 
trieda bola spustená dňa 10/01/1994. 
Minulá výnosnosť bola vypočítaná v 
USD. 
Výkon referenčnej hodnoty je zahrnutý aj 
v grafe na porovnávacie účely. 

 

 n Trieda n 
Referenčná 
hodnota n 

Táto výkonnosť bola dosiahnutá za okolností, ktoré už 
neplatia 

 
Y

Ak počas existencie fondu nastali udalosti, ktoré mohli ovplyvniť jeho výnosnosť, napríklad zmeny investičných 
cieľov, sú také udalosti označené v grafe ako ‘*’ a ďalšie podrobnosti o nich sú k dispozícii na našich webových 
stránkach alebo vám ich na požiadanie poskytne stanovený zástupca alebo vaša zvyčajná kontaktná osoba v 
spoločnosti Fidelity. V časti Investičné ciele sú uvedené prípadné referenčné ukazovatele a informácie o 
historických ukazovateľoch sú k dispozícii vo výročnej správe.  
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Uvedené vstupné a výstupné poplatky sú  uvedené ako maximálne sumy. 
V niektorých prípadoch môžete zaplatiť menej. Skutočnú výšku vstupných 
a výstupných poplatkov môžete zistiť od svojho finančného poradcu alebo 
distribútora. 
Suma priebežných poplatkov vychádza z výdavkov za rok končiaci sa 
30/04/2019. Táto suma sa môže každoročne líšiť. Tento poplatok nezahŕňa: 

n prípadné poplatky za výnosnosť;  

n transakčné náklady v portfóliu, s výnimkou vstupného/výstupného poplatku 
plateného fondom pri nákupe alebo predaji jednotiek v inom podniku 
kolektívneho investovania. 

Ďalšie informácie o poplatkoch a o tom, či môžu byť uplatnené kolísavé ceny, 
nájdete v najnovšom Prospekte.  

 

Jednorazové poplatky účtované pred alebo po 

uskutočnení investície 

Vstupný poplatok 5.25% 

Výstupný poplatok Neuplatňuje sa 

Toto je maximum, ktoré sa môže zraziť z vašich peňazí pred tým, ako sa 
investujú alebo pred tým, ako sa vám vyplatí zisk z investície. 

 Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roku 

Priebežné poplatky 1.93% 

  Poplatky hradené z majetku fondu za zvláštnych 

podmienok 

Poplatok za výnosnosť Neuplatňuje sa 

  

 

Minulá výnosnosť 

 

Tento fond je schválený v: Luxembourg. Tento fond podlieha dohľadu: Commission de Surveillance du Secteur 
Financier. 
Spoločnosť FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. je schválená v Luxembourg a podlieha dohľadu: 
Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 10/02/2020. 

 



 

 

Pomer rizika a výnosov 

 

Ciele a investičná politika 

 

Kľúčové informácie pre investorov 

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejedná sa o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné 
podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, 
aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu investovať. 

Fidelity Funds - Global Property Fund 

podfond Fidelity Funds 

A-Euro (ISIN: LU0237697510) 

Tento fond spravuje spoločnosť FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 

 

n Cieľom fondu je zaistiť príjem a dlhodobý rast kapitálu. 
n Fond bude investovať najmenej 70 % do akcií spoločností, ktoré 

pôsobia hlavne na realitnom trhu a v ďalších investíciách súvisiacich s 
nehnuteľnosťami. 

n Fond má voľnosť investovať mimo hlavných geografických oblastí, 
sektorov trhu, priemyselných odvetví alebo tried aktív, na ktoré sa 
zameriava. 

n Keďže tento fond môže investovať globálne, môže investovať 
v krajinách, ktoré sa považujú za rozvíjajúce sa trhy. 

n Fond môže investovať do aktív priamo alebo dosiahnuť expozíciu 
nepriamo prostredníctvom iných vhodných prostriedkov vrátane 
derivátov. Fond môže využívať deriváty s cieľom znížiť riziko alebo 
náklady, prípadne navýšiť kapitál alebo príjmy, vrátane na investičné 
účely, v súlade s rizikovým profilom fondu. 

n Fond sa aktívne spravuje. Investičný manažér pri výbere investícií do 
fondu a na účely monitorovania rizika zváži index FTSE EPRA/NAREIT 
Developed (Net) Index (ďalej len „referenčná hodnota‘‘), keďže zložky 
referenčnej hodnoty sú reprezentatívne pre typ spoločností, do ktorých 
fond investuje. Pri monitorovaní rizika sa investičný manažér na účely 
stanovenia interných usmernení môže držať referenčnej hodnoty. Tieto 
usmernenia predstavujú celkovú úroveň vystavenia vzhľadom na 
referenčnú hodnotu. Ak fond investuje do cenných papierov, ktoré sú 
zahrnuté do referenčnej hodnoty, jeho alokácia na tieto cenné papiere 
je pravdepodobne odlišná od alokácie referenčnej hodnoty. Investičný 
manažér má vo vzťahu k indexu veľa možností v oblasti investičných 
príležitostí a môže investovať do spoločností, odvetví, krajín a typov 
cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v referenčnej hodnote, hoci 
podstatná časť investícií fondu pravdepodobne bude súčasťou 
referenčnej hodnoty. Počas krátkych časových období môže byť 
výkonnosť fondu v závislosti od trhových podmienok blízko referenčnej 
hodnoty. V dlhšom časovom období sa očakáva, že portfólio 
a výkonnosť fondu sa od referenčnej hodnoty začnú odlišovať. 

n Výkon fondu možno porovnávať s referenčnou hodnotou, pretože zložky 
referenčnej hodnoty reprezentujú typ spoločností, do ktorých fond 
investuje. 

n Príjem zarobený fondom je znovu investovaný do ďalších podielových 
listov alebo na žiadosť vyplatený podielnikovi. 

n Podielové listy je možné väčšinou nakupovať a predávať každý 
pracovný deň fondu. 

 

Nižšie riziko Vyššie riziko 

 

Obvykle nižšie výnosy Obvykle vyššie výnosy 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 n Údaje z minulosti nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom pre 
budúcnosť. 

n Nie je možné zaručiť, že zobrazená kategória rizík sa časom nezmení. 
n Najnižšia kategória neznamená „bezrizikovú‘‘ investíciu. 
n Pomer rizika a výnosov je klasifikovaný na základe historickej fluktuácie 

Čistých hodnôt aktív triedy akcií. V rámci tejto klasifikácie znamená 
kategória 1 ----- 2 nízku úroveň historickej fluktuácie, 3 ----- 5 strednú úroveň a 
6 ----- 7 vysokú úroveň. 

n Hodnota vašej investície môže klesnúť, ale aj vzrásť a môžete nakoniec 
získať menej, než ste pôvodne investovali. 

n Fond môže investovať do nástrojov vydaných v iných menách, než je 
mena fondu. Na hodnote investície sa môžu negatívne odraziť zmeny 
menových kurzov. 

n Môže byť použité krytie kurzového rizika, ktorého cieľom je znížiť vplyv 
takýchto zmien. Účinky však nemusia byť vylúčené až do očakávanej 
miery. 

n Využívanie derivátov môže viesť k „pákovému efektu‘‘, ktorým sa rozumie 
úroveň expozície, pri ktorej by fond mohol byť vystavený potenciálu 
vyšších ziskov alebo strát než za iných okolností. 

n Likvidita je vyjadrením toho, ako ľahko možno investíciu premeniť na 
peniaze. Za určitých podmienok na trhu môže byť zložitejšie niektoré 
aktíva predať. 

 



Kľúčové informácie pre investorov Fidelity Funds - Global Property Fund 

Poplatky za tento fond (ISIN: LU0237697510) 

Poplatky, ktoré platí investor, sa používajú na uhrádzanie nákladov za prevádzkovanie fondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky 
znižujú potenciálny rast investície. 

 

 

Praktické informácie 

 n Depozitárom je Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 

n Dalšie informácie nájdete v prospekte a v casti najnovšie Správy a úctovné uzávierky, ktorémôžete kedykolvek bezplatne získat v anglictine a dalších 
hlavných jazykoch od spolocnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., distribútorov alebo online. 

n Podrobnosti zhrnutia Politiky odmeňovania sú k dispozícii prostredníctvom stránky https://www.fil.com. Papierový výtlačok môžete získať v angličtine 
zdarma od spoločnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 

n Cisté hodnoty aktív na akciu sú k dispozícii v sídle Fidelity Funds ('PKIPCP'). Okrem toho sú zverejnené online spolocne s dalšími informáciami na adrese 
www.fidelityinternational.com. 

n Danové predpisy v Luxembursku môžu mat vplyv na individuálnu danovú situáciu investora. Dalšie podrobnosti vám vysvetlí danový poradca. 

n FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. nesie zodpovednost len v prípade, že údaje v tomto dokumente sú zavádzajúce, nepresné alebo 
nezodpovedajú príslušným castiam prospektu PKIPCP. 

n Tento dokument popisuje podfond a triedy akcií PKIPCP. Prospekt, Správy a úctovné uzávierky sa pripravujú za celý PKIPCP.  

n Majetok a záväzky každého podfondu sú zo zákona oddelené, a majetok tohto podfondu teda nie je možné použit na úhradu záväzkov iných 
podfondov. 

n Tento PKIPCP má viac tried akcií. Podrobnosti nájdete v prospekte. 

n Máte právo vymenit svoju investíciu do tejto triedy akcií za rovnakú alebo prípadne inú triedu akcií tohto alebo iného podfondu. Vniektorých prípadoch 
môže byt vyžadovaný plný vstupný poplatok. Podrobné pravidlá výmeny nájdete v prospekte. 

 

Minulá výnosnosť nie je sprievodcom 
budúcou výnosnosťou. 
 
Do výpočtu minulej výnosnosti, pokiaľl je 
k dispozícii, sú zahrnuté priebežné 
poplatky, s výnimkou prípadných 
vstupných/výstupných poplatkov. 
Fond bol spustený dňa 05/12/2005. Táto 
trieda bola spustená dňa 05/12/2005. 
Minulá výnosnosť bola vypočítaná v 
EUR. 
Výkon referenčnej hodnoty je zahrnutý aj 
v grafe na porovnávacie účely. 

 

 n Trieda n Referenčná hodnota  
Y

Ak počas existencie fondu nastali udalosti, ktoré mohli ovplyvniť jeho výnosnosť, napríklad zmeny investičných 
cieľov, sú také udalosti označené v grafe ako ‘*’ a ďalšie podrobnosti o nich sú k dispozícii na našich webových 
stránkach alebo vám ich na požiadanie poskytne stanovený zástupca alebo vaša zvyčajná kontaktná osoba v 
spoločnosti Fidelity. V časti Investičné ciele sú uvedené prípadné referenčné ukazovatele a informácie o 
historických ukazovateľoch sú k dispozícii vo výročnej správe.  
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Uvedené vstupné a výstupné poplatky sú  uvedené ako maximálne sumy. 
V niektorých prípadoch môžete zaplatiť menej. Skutočnú výšku vstupných 
a výstupných poplatkov môžete zistiť od svojho finančného poradcu alebo 
distribútora. 
Suma priebežných poplatkov vychádza z výdavkov za rok končiaci sa 
30/04/2019. Táto suma sa môže každoročne líšiť. Tento poplatok nezahŕňa: 

n prípadné poplatky za výnosnosť;  

n transakčné náklady v portfóliu, s výnimkou vstupného/výstupného poplatku 
plateného fondom pri nákupe alebo predaji jednotiek v inom podniku 
kolektívneho investovania. 

Ďalšie informácie o poplatkoch a o tom, či môžu byť uplatnené kolísavé ceny, 
nájdete v najnovšom Prospekte.  

 

Jednorazové poplatky účtované pred alebo po 

uskutočnení investície 

Vstupný poplatok 5.25% 

Výstupný poplatok Neuplatňuje sa 

Toto je maximum, ktoré sa môže zraziť z vašich peňazí pred tým, ako sa 
investujú alebo pred tým, ako sa vám vyplatí zisk z investície. 

 Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roku 

Priebežné poplatky 1.94% 

  Poplatky hradené z majetku fondu za zvláštnych 

podmienok 

Poplatok za výnosnosť Neuplatňuje sa 

  

 

Minulá výnosnosť 

 

Tento fond je schválený v: Luxembourg. Tento fond podlieha dohľadu: Commission de Surveillance du Secteur 
Financier. 
Spoločnosť FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. je schválená v Luxembourg a podlieha dohľadu: 
Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 14/02/2020. 
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